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Locuitorii comunei
Vaţa de Jos se pot pensiona
mai devreme cu doi ani.
Vezi care sunt condiţiile
impuse de lege.
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Ţăranul român,
omul pentru care
pământul este sfânt.
Un reportaj – eseu
emoţionant despre
ţăranii din Ţara
Zarandului.

Supranumită ”Numărul lui
Dumnezeu”, cifra șapte este
semnul lumii complete, al
creaţiei încheiate, fiind cunoscut faptul că Dumnezeu a
creat lumea în 7 zile.

Fondat de Cornel POENAR

Fondatorul cardiologiei hunedorene a fost
premiat cu titlul de „Cetăţean de Onoare”
al municipiului Hunedoara. /pag.16
Anul XVii • Nr. 761 • Apare 6 - 12 mai 2022 • 16 pagini • 1,50 lei • www.accentmedia.ro

Termocentrala Mintia –
licitaţie de vânzare în luna mai
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Susţinem mediul de afaceri românesc!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.
• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.
• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate
în două ziare de larg interes.

Anunţuri de mare şi

mică publicitate

Companie de presă, tipografie,
producție publicitară.

Ne puteţi contacta la
telefon: 0722.40.20.44 sau
e-mail:accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro.
Ofertă specială pentru tipărituri!

în ziare locale şi centrale
Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0722 402 044
E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

2 - ACTUALITATE

Ș

6 - 12 MAI 2022

Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare

coala Primară din
satul Cinciș-Cerna
face parte din cadrul
Școlii Gimnaziale din comuna Teliucu Inferior.
Învățământul la această
școală - după cum spunea
prof. înv. primar Cristina BOBARIU (foto) - este cu predare simultană de la clasa
pregătitoare până la clasa a
IV-a. Aici elevii sunt conștiincioși, atenți la informațiile
primite, ambițioși, dornici să
participe la cât mai multe
competiții și concursuri, cum
ar fi Micii olimpici, Comper la
matematică, limba și literatura română etc., parteneriate cu diferite școli din județ
și din țară, pe teme legate de
sărbători (Crăciun și Paști),

de toamnă sau primăvară.
Elevii sunt antrenați la
diferite activități extracurriculare, precum excursii în
aer liber și festivități cu
ocazii diferite.
De asemenea, fiind o
școală cu un număr redus de
elevi, legătura și comunicarea dintre aceștia, părinți
și învățătoare este una foarte
strânsă. Și la școala noastră
accentul se pune pe buna
pregătire a elevilor atât în
planul educației școlare, cât
și a celei din viața de zi cu zi,
munca învățătoarei de la
clasă fiind continuată acasă
pentru aprofundarea cunoștințelor dobândite la orele de
curs.
Urmează să lansăm un

concurs de jurnalism rezervat elevilor din ciclul primar
la care invităm iubitorii de
creație literară, tema fiind
„Mândria de a fi copil în
lumea satului”. Nu va lipsi un
schimb de experiență cu
elevi din ciclul primar al unei
școli din municipiul Hunedoara.
În concluzie, Școala Primară aflată în satul CincișCerna nu oferă doar un
mediu educațional, ci reprezintă o „a doua casă” pentru
fiecare elev care îi calcă
pragul, genericul acesteia
fiind „Școală pentru toți,
educație pentru fiecare”.
Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Licitaţie publică deschisă
1. Informaţii generale privind concedentul,: PrimăriaComuna Băniţa,
Comuna Băniţa,Sat Băniţa, nr. 201, judeţul Hunedoara, Telefon:
0254545681, e-mail primariabanita@yahoo.com , Cod fiscal 8713590
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan
în suprafață de 10.000 mp, situat in satul Bănița, Comuna Bănița,
județul Hunedoara,conform caietului de sarcini, aparținând domeniului privat al Comunei Bănița, conform H.C.L nr.23/28.03.2022 și
O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificările
și completările ulterioare
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Bănița
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Bănița,Comuna Bănița,
Sat Bănița, nr.201, Județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:
preţul pachetului este de 30 RON / exemplar, se achită la caseria
Primăriei Comunei Bănița
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:19.05.2022, ora 15.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 data limită de depunere a ofertelor 27.05.2022 ora 9.00
4.2 adresa la care se depun ofertele:Registratura Primăriei Comunei
Bănița,Comuna Bănița, Sat Bănița, nr.201, Județul Hunedoara.
4.3 numărul de exemplare în care se depun ofertele: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 27 mai 2022 orele 10,00 la sediul Primăriei Comunei
Bănița,Comuna Bănița, Sat Bănița, nr.201, Județul Hunedoara, cămin
cultural.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Sectia de Contencios Administrativ a
Tribunalului Hunedoara,Municipiul Deva,Calea Zarandului nr.73 Județul
Hunedoara,
cod
poștal
330092,
telefon
0254/218.045,
fax/0254/216,333, e-mail:tribunalul.hunedoara@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 04.05.2022.
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Termocentrala Mintia
– scoasă la vânzare,
luna aceasta
Deva - Termocentrala Mintia va fi scoasă la vânzare prin
licitație în această lună,
potrivit unui anunţ făcut de
administratorul judiciar al
Complexului Energetic Hunedoara, Emil Gros. Administratorul judiciar a precizat că,
săptămâna viitoare, creditorii
vor aproba regulamentul și
metoda de vânzare, precum și
prețul la care va fi vândută
termocentrala.
Conform datelor oficiale,
valoarea de piață a termocentralei depășește 100 milioane
de euro, dar există și o valoare, de lichidare, în care
producătorul de energie electrică este evaluat la 60 mili-

oane de euro.
Termocentrala, cunoscută
şi sub numele de „Steaua de
pe Mureş” a fost pusă în
funcțiune, etapizat, începând
cu anul 1969. Treptat, a ajuns
la o putere instalată de 1.285
MW în 5 grupuri de condensație de 210 MW fiecare și
un grup de 235 MW, alimentate cu cazane de abur.
Mintia folosea huilă extrasă
din minele de cărbune din
Valea Jiului, cărbunele fiind
transportat pe calea ferată.
Din păcate, din cauza costurilor mari, producția de
energie electrică a centralei a
scăzut permanent, în ultimii
ani, pe fondul problemelor fi-

nanciare cu care s-a confruntat Complexul Energetic
Hunedoara. În cursul anului
2019, producția de energie
electrică a celor două centrale
ajunsese, în medie, la doar
62.000 MWh lunar.
Termocentrala Mintia nu
mai funcționează din martie
anul trecut. În vara lui 2021 a
fost disponibilizat personalul,
iar termocentrala a fost
trecută în conservare, ulterior
intrând în proces de închidere.
Consecinţele închiderii termocentralei s-au văzut în
iarna acestui an, când, în lipsa
unui producător important de
pe piaţă a fost nevoie ca

CONVOCATOR
Directoratul CHIMSPORT S.A., cu sediul în Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara,
avand codul unic de inregistrare: RO 11836894 si nr. de ordine în Registrul Comertului
J20/176/2021, prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară
și Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 30.05.2022, ora 11:00 și, respectiv,
ora 12:00, ce va avea loc la sediul societății, în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara,
pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 16.05.2022,
considerată ca dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară, pentru
data de 31.05.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.
5. Constatarea încetării mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliului de
Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și aprobarea radierii din Registrul Comerțului.
6. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca
urmare a demisiei și validarea mandatului pe o durată egală cu perioada rămasă de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până la data de
22.07.2023.
7. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.
8. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor
necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea desființării sediului secundar din Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2,
jud. Cluj, și radierea din Registrul Comerțului.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:
- Art. 3: Sediul, care va avea următorul cuprins:
„(1) Sediul societăţii este în România, Municipiul Orăştie, str. Codrului, nr. 24,
jud. Hunedoara.
(2) Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza deciziei Directoratului, cu acordul Consiliului
de supraveghere.
(3) Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor
organiza ca sucursale, filiale, reprezentanţe, magazine sau depozite proprii situate şi în alte
localităţi din ţară sau străinătate, prin decizia Directoratului, cu acordul Consiliului de
supraveghere.”
- Art. 16 „Consiliul de supraveghere” alin. (25), care va avea următorul cuprins:
„ (25) Consiliul de supraveghere are următoarea componenţă:
• ILDATE MANAGEMENT S.R.L. persoană juridică română, având sediul în Cluj-Napoca,

Recensământ
pe drumuri
şi autostrăzi

România să importe energie.
În plus, mii de apartamente
şi toate instituţiile publice din
municipiul Deva s-au văzut în
situaţia de a se descurca cum
pot pentru că nu mai beneficiau de agentul termic venit
de la termocentrală. Activitatea şcolilor a fost perturbată, astfel că elevii au fost
nevoiţi să urmeze, o perioadă,
cursuri online.

Deva - Recensământul general al circulației rutiere
continuă în luna mai în zona de
vest a țării. Astfel, DRDP
Timişoara anunţă că luna
aceasta au loc trei etape pe
autostrăzi din judeţele Alba,
Arad, Hunedoara şi Timiş, precum şi pe o parte din drumurile
naţionale din județele Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara şi
Timiş. O primă perioadă de recenzare a avut loc pe 4 şi pe 5
mai, urmând ca operaţiunea să
continue miercuri, 11 mai, de la
ora 6:00, până joi, 12 mai 2022,
ora 6:00 – pe DN 6, DN 7, DN
59, DN 66, DN 68A, DN 69, DN
76, DN 79, DN 58, DN 58B, DN
59A, DN 68 şi varianta de ocolire Timişoara. Ultima etapă este
programată duminică, 22 mai,
în intervalele orare 8:00 –
12.00 şi 14:00 – 18:00, pe toate
autostrăzile din raza de administrare a D.R.D.P. Timişoara.

prin reprezentantul său permanent FĂRCAŞ ALEXANDRU - membru al Consiliului de
Supraveghere;
• FĂRCAŞ MONICA ELENA - membru al Consiliului de Supraveghere;
• (se va menționa persoana aleasă de AGOA)”
- Art. 20 „Auditul financiar”, care va avea următorul cuprins:
„ (1) Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi examinate de către auditorul financiar ales
de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor, în condiţiile legii, pentru o perioadă de
un an, cu posibilitatea realegerii.
(2) Directoratul înregistrează în registrul comerţului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”
3. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor
necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA, precum și pentru semnarea
Actului constitutiv actualizat.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte
pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în
Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau
de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, înăuntrul
aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.
Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul de
Supraveghere este 13.05.2022. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de
membru în Consiliul de Supraveghere se află la sediul societății și este la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza
Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială sau împuternicire.
Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii, in original, cel tarziu pana la data
de 28.05.2022 (data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv
data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 11:00, respectiv ora 12:00, în
plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.05.2022.” Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la
data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea
de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului.
Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
28.05.2022, ora 11:00, respectiv ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor.
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de
a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
30/31.05.2022, personal sau prin reprezentant.
Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi,
se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social
al Societăţii.
Președintele Directoratului,
Gelu Stan
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Locuitorii din Vaţa de Jos
se pot pensiona
mai devreme

ŞTIRI LOCALE
Premiere la 50 de ani de căsătorie

Deva - Cuplurile din Deva, precum și din localitățile
aparținătoare, care împlinesc 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă, vor fi premiate de autorităţile locale, în
cadrul unei festivități ce va fi organizată în Parcul „Cetate”
din municipiu. Perechile de seniori vor primi fiecare din
partea municipalităţii câte o diplomă de fidelitate, dar şi
un premiu în bani. Până acum, 77 de perechi longevive
care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă au
depus cereri pentru a beneficia de premiul oferit de
administraţia publică locală din municipiul Deva. Înscrierile se mai pot face până pe data de 11 mai. Festivitatea de
premiere a cuplurilor care au împlinit o jumătate de veac
de căsătorie neîntreruptă va avea loc duminică, 15 mai, de
la ora 16:00, în Parcul Municipal ,,Cetate’’.

"Vața se pregătește de oaspeți"

Vaţa de Jos – Locuitorii
comunei Vaţa de Jos se pot
pensiona cu doi ani mai devreme, conform unui act normativ care a fost adoptat de
Parlament, în această săptămână. Astfel, Camera Deputaţilor a aprobat proiectul de
Lege privind modificarea
art.65 alin.(5) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul extinderii
categoriilor de persoane
care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără
penalizare, cu persoanele
care au locuit cel puţin 30 de
ani în zone afectate de poluare, precum şi pe o rază de 8
km în jurul acestora.

Prin acest proiect de lege,
au fost adăugate mai multe
localităţi pentru persoanele
care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără
penalizare. În cazul judeţului
Hunedoara este vorba despre comunele Vaţa de Jos şi
Rachitova.
„Este un act de normalitate şi cred că oamenii din
comuna Vaţa de Jos aveau
dreptul la acest gest de
reparaţie morală. Mă bucur
că parlamentarii au susţinut
această iniţiativă care se
adresează şi cetăţenilor din
comuna noastră”, a precizat
primarul comunei Vaţa de
Jos, Liviu Ioan Linţă.
În planul activităţii admi-

nistraţiei locale, primarul a
mai spus că se continuă
lucrările de Cadastru General, întabulări gratuite, pe
extravilanele satelor Vața de
Sus, Prihodişte și Căzănești.
Operaţiunea a început joi în
extravilanele satelor Vața de
Sus și Prihodişte, în timp ce
la Căzăneşti măsurătorile au
demarat în cursul zilei de
marţi.
„Rugăm cetățenii să fie
prezenți la măsurători alături de echipele de topografi
și să colaboreze cu aceștia
pentru ca măsurătorile sa fie
executate corect și pentru a
fi identificate toate terenurile”, a precizat primarul
Liviu Linţă.

Astfel s-a intitulat evenimentul cultural gastronomic organizat de Primăria Comunei Vața de Jos, Agenția
Națională a Zonei Montane, GAL Țara Zarandului, eveniment care s-a dovedit a fi un real succes.
Zeci de iubitori și păstrători ai autenticului - fie că vorbim despre obiceiuri, tradiții sau preparate culinare produse în gospodăriile autohtone - au demonstrat o dată în
plus că trăim într-un ținut care merită să fie descoperit și
prețuit de cât mai multă lume. Iar oaspeții de seamă ai
zilei, între care au fost prezenți și reprezentanții celor mai
importante instituții județene și naționale, s-au arătat pe
deplin convinși de acest adevăr.
Prin urmare, la Căminul Cultural din Vața de Jos, au fost
dezbătute și chiar stabilite unele strategii de cooperare
între micii fermieri, producătorii locali, unitățile de
alimentație publică, UAT-uri, iar participanților la cursurile
de formare profesională pentru persoanele care deservesc
Puncte Gastronomice Locale le-au fost înmânate atestatele
de specialitate. Și, așa cum le șade bine oamenilor locului,
aceștia au arătat tuturor oaspeților că, în Țara Zarandului,
nicio bună primire nu începe și nu se gată fără Dumnezeu
și fără "Tezaurul Uman Viu" al UNESCO, taragotistul Pera
Bulz.
Evenimentul s-a încheiat în satul Ciungani, cu o slujbă
religioasă săvârșită la "Izvorul de leac", urmată de un
recital susținut de renumitul nostru instrumentist.
Pentru participare, pentru implicare, pentru inima tuturor mare, un mulțam până la Soare! Hristos să binecuvânteze aceste locuri, pe noi - oamenii de aici și pe toți
oaspeții noștri!”, a declarat primarul Liviu Ioan Lință.

DECLARAŢIE DE PRESĂ

Țară, țară - vreți război?

P

entru că Domnul
Președinte Iohannis,
Domnul Prim
Ministru Ciucă, Domnul
Ciolacu și Domnul Câțu se
pregătesc să trimită armament în Ucraina. Iar trimiterea de armament în
Ucraina înseamnă o provocare pentru Moscova, un
pericol imens pentru
România și o pierdere
sigură a Republicii
Moldova.
NATO a încurajat Ucraina și
acum nu o poate ajuta. Ba mai

mult, Pentagonul ne spune că
își doresc o Rusie slăbită? Ne
întrebăm cu ce preț? Un
război între NATO și Rusia nu
se va duce pe teritoriul SUA
sau pe teritoriul Rusiei, se va
duce pe teritoriul României și
al Republicii Moldova.
Cine ne bagă într-un război
ar trebui sa ne și conducă spre
victorie. Însă în cine să ne încredem? În Iohannis, Ciucă,
Ciolacu și Câțu? Și cum să crezi
că vei ieși victorios când te
bagi într-un război între frați?

Pentru că asta sunt ucrainienii
și rușii. Iar sângele apă nu se
face. Frații găsesc o cale de
împăcare. Și atunci România
în ce poziție se va afla?
Nici până acum atacurile
din Transnistria nu au fost
clarificate. Nu se știe dacă au
fost ucrainienii sau rușii. Iar
dacă atacurile au fost ale
ucrainienilor - cum poate
România să trimită arme în
Ucraina?! Doamne ferește să
aflăm că am înarmat Ucraina
pentru ca armele să fie folosite
la uciderea fraților noștri
basarabeni.
Și cum putem noi să trimitem armament într-o țară a
cărei președinte arată prin
declarațiile sale o lipsă totală
de respect pentru Republica

Moldova când această țară a
ajutat atât de mulți ucrainieni
fugiți din calea războiului.
Oare nimeni nu poate să
vadă dincolo de acest război?
Nimeni nu are o viziune mai
măreață decât războiul? Nimeni nu poate mai mult decât
să urască și să omoare? Nimeni nu este luminat să vadă
punctele și interesele comune? Nimeni nu vrea să descopere luminița păcii din
întunericul mâniei?
Pentru că, prețul pentru
pace nu poate fi mai mare
decât prețul pe care noi toți și
lumea întreaga îl va plăti întrun război mondial și nuclear.
Iar câștigul de pe urma păcii
va aduce mult mai mult întregii lumi decât poate aduce

un război pentru ego-ul unei
singure națiuni.
Ce vrem să mai pierdem
riscând să intrăm într-un
război? Istoria ne spune că în
fața sovieticilor, a ucrainienilor și a rușilor, România a
pierdut teritorii importante.
Ce teritorii vrem să mai pierdem? Transilvania?
Spunem NU trimiterii de
armament în Ucraina. Cerem
neimplicarea României în
război. Spunem DA păcii. E
timpul să găsim soluții pentru
pace, iar neutralitatea Ucrainei față de NATO trebuie
declarată cât mai repede.
Deputat
Anamaria Gavrilă
Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA
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Laudă mâinilor de ţărani

amenii Zarandului de Munte,
stăpâni ai cerului,
ai zărilor nesfârşite, ai
înălţimilor, ai izvoarelor
reci, ai povârnişurilor
sălbatice, ai pâraielor
adânci străjuite de
coamele semeţe ale
dealurilor îmbrăcate în
straiul bogat al
fâneţelor cu o mie de
flori, împăraţi ce domnesc peste o împărăţie a
naturii sălbatice
îmblânzită, mulcomită,
mângâiată de mâinile
lor aspre, dar calde...

Oamenii Zarandului: harnici, puternici, îndemânateci,
rezistenţi, iuţi când e vorba
de lucru, domoli când e de
stat în faţa unei ulcele cu
vinars de pară sau cireaşă,
iarna când nămeţii sunt cât
casa iar fumul iese alene pe
horn spre cerul limpede şi sticlos, dar şi plini de bucuria de
a trăi, de veselie, când e vorba
de o clacă, o horă, un ospăţ
sau altă cumetrie. Ei chiuie
atunci şi cântă, şi uiesc, şi
joacă, încât şi zările albastre,
şi codrul, şi piatra, alăturea de
ei se veselesc.
Da, ei, ţăranii din Zarand,
au îmblânzit piatra tare şi
seacă, au îmblânzit râpele
sălbatice şi pâraiele adânci,
au îmblânzit pădurile întunecoase şi vârfurile dealurilor ce văluresc cocoaşă
după cocoaşă de la Criş până
sub Muntele Găina şi-napoi.
Şi tot ei au făcut ca cerul să se
înroşească de flăcările şi sângele ce au îmbrăcat Zarandul
în vaiere şi tristeţe, atunci
când suferinţa lor a devenit
mânie.
El, ţăranul mic şi vânjos,
împreună cu boii săi mari şi
blânzi, cu botul cald şi umed
mirosind a flori şi iarbă

crudă, el desculţ, boii purtând
pe copite potcoave oţeloase,
au luat de mii de ori în picioare suişurile şi coborâşurile abrupte ale munţilor cu
aur în străfunduri, transformând pustiul şi sălbăticia în
rai...
Povârnişurile s-au umplut
de şiruri, şiruri de meri, peri,
cireşi, nuci, pruni. Generaţie
după generaţie sălbăticia
pâraielor adânci şi întunecoase, râpele repezi, ţâpişurile spăimoase, au devenit
adevărate grădini ale raiului
cu pomi de toate felurile şi
soiurile, încărcaţi de roade
bogate şi fâneţe înflorite în
toate culorile curcubeului.
Iar acolo unde se putea sta în
picioare, pe coastele mai domoale, pământul răscolit cu
sapa sau cu plugul tras de boi,
se colora spre vară în verde
crud, ca mai târziu să se îmbrace în lanuri unduinde de
grâu, orz sau ovăz, lanuri ce
urcau până la picioarele de
piatră albă ale culmilor stâncoase ce străjuiau la hotare ca
nişte cetăţi bune pentru
refugiu în caz de restrişte.
Şi tot el, ţăranul din Zarand,
cu mâini dibace şi-a înălţat pe

coamele povârnite ale dealurilor pe care locuia, gospodării
prospere. Case semeţe, pe
înalte fundaţii de piatră, cu filigorie în faţă şi prispă pe două
laturi, cu încăperi cu pereţii
ridicați din lemnul adus din
pădure şi cioplit cu barda. Iar
în jurul caselor a ridicat acareturi multe, dar mai ales şure
monumentale, cu înalte
acoperişuri de paie. Aşezate
deasupra râpelor adânci, deasupra lumii, aceste gospodării
prospere cândva, par adevărate conace.
Mâinile lui harnice şi
dibace au mângâiat lemnul,
lutul şi piatra şi aşa au luat
naştere şurele cu plan poligonal, embleme ale locurilor,
numeroasele biserici şi case
de lemn. Sub mângâierea
mâinilor lui, de multe ori lemnul s-a transformat în fluier şi
apoi în cântec, în spată pentru războiul de ţesut, în troiţe,
în doniţe şi ciubere, în căuce,
linguri şi blide.
Piatra a fost şi ea mângâiată şi transformată în
varul care înfrumuseţa
locuinţele sau în troiţe ce
poartă pe braţele lor sori şi
luceferi, vrejuri, flori şi potire,

troiţe ce înfruntă veacurile
dar şi forţele răului ce pândesc la margini de hotare sau
la răscruci de drumuri. Iar
lutul frământat şi fărâmiţat,
bătut, strivit şi apoi îndelung
mângâiat, a fost transformat
şi el de aceiaşi ţărani, de
aceleaşi mâini harnice şi îndemânatice în oale, ulcioare,
cănceie, căni, blide şi alte
vase, atât de necesare în trecut într-o gospodărie. Aceleaşi mâini au scormonit şi în
măruntaiele pământului, scoţând la suprafaţă aur şi
cărbune...
Iar femeile au crescut
copii. Mulţi copii. I-au legănat
şi mângâiat, le-au cântat şi iar
i-au mângâiat. Iar copiii au
crescut mari şi frumoşi, s-au
dus la şcoli şi nu s-au mai întors la mâinile ce i-au crescut.
Şi pe lângă copii mâinile
acelea au mai mângâiat şi
vacile, viţeii, oile şi mieii, şi
găinile, şi dealurile, şi văile, şi
florile. Şi florile atunci s-au
mutat de drag pe cămăşile şi
poalele femeilor şi nimeni nu
era mai frumos decât ele, aşa
cum erau îmbrăcate în straie
de flori, la joc sau la biserică.
Tot mâinile lor mângâiau
cândva lâna şi cânepa, până
când acestea se făceau fir alb,
subţire şi moale, iar mâinile
deveneau aspre şi crăpate,
jupuite de piele, până la
sânge. Iar mai târziu firele
puse unul lângă celălalt în
urzeala războiului se transformau în pânză frumoasă ce
îmbrăca fetele când mergeau
la horă, sau se făceau păretar
învâstrat, ori lipideu, ori
cergă groasă, tindeu, broboadă, desagi, straiţă, obiele
şi zadii, şi cioareci, şi izmene,
şi cămeşă, şi pieptar, şi multe
altele. Zi şi noapte se auzeau
brâglele lovind firele de
băteală pentru a le aşeza

acolo unde şi cum trebuie.
Mâinile acelea aspre, bătătorite, crăpate, şi totuşi calde,
mângâietoare, mai sunt ele
astăzi? Cândva s-au aşezat
cuminţi pe piept, pentru a se
odihni. Aşa cuminţi, ele au
rodit flori, poate frasini înalţi,
sau poate... pruni...
Unde sunt acum ţăranii
Zarandului de Munte?... Au
fost stăpâni ai zărilor
nesfârşite, vecini cu cerul şi
imensitatea lui, împăraţi ce
stăpâneau o vastă împărăţie a
muntelui. Sudoarea lor a
făcut de nenumărate ori ca
piatra seacă a muntelui să
rodească. Au transformat
stânca în grădină, sălbăticia
în rai. Acum ei sunt cei care sau mutat din raiul lor terestru, într-un colţ ceresc de rai.
Muntele rămas fără stăpân
s-a pustiit, gospodăriile lor
prospere cândva, se năruie
năpădite de spini, rugi şi
bălării. Terenurile scoase prin
truda multor generaţii din
starea de sălbăticie, redevin
astăzi pârloagă. Ţăranii s-au
mutat în rai, iar satele mor şi
ele unul câte unul. Se năruie
bisericile şi ele, din satele
rămase pustii. Dar la ce ne-ar
mai folosi bisericile, când
avem atâtea malluri?
Monica Dușan
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Cupa Regelui și Cupa Reginei la Oină

E

Banii din încasări vor merge către
refugiații din Ucraina

venimentul este organizat de Federația
Română de Oină pe
Stadionul Arcul de Triumf,
iar toți banii din biletele
pentru jocul care va avea
loc sâmbătă vor fi donați
către refugiații din Ucraina.
Anul acesta se împlinesc
110 ani de la apariţia primului
regulament al jocului de oină,
regulament coordonat de Spiru Haret, ministru al Educaţiei
la acea vreme. Atunci a fost şi
aprobat prin înalt decret regal

la 15 mai 1912.
Primele atestări privind
jocul de oină au apărut mult
mai
devreme,
potrivit
Federației Naționale.
Recunoscut oficial ca sport
național al României abia în
2014, are mai multe denumiri,
în funcție de zonă țarii: de la
„lapta-lungă” în zona Blajului
sau „de-a lunga”, în Moldova și
în Muntenia.
Sâmbătă, pe stadionul
Arcul de Triumf din București,

Federația Națională de Oină
organizează Cupa Regelui și
Cupa Reginei.
La masculin se vor duela
echipele ACS Frontiera Tomis
Constanţa şi CS Biruinţa
Gherăeşti Neamț, iar la feminin CS Progresul Băileşti şi CS
Dacia Mioveni.
Evenimentul va fi de la ora
11.00 iar toate încăsările vor fi
donate către refugiații din
Ucraina. Prețul unui bilet este
de 10 lei.

CONVOCATOR
Directoratul CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., având sediul în Orăștie, Str. Codrului,
Nr. 24, jud. Hunedoara, având codul unic de inregistrare RO 30117798 si nr. de ordine
în Registrul Comertului J20/341/2021, prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor pentru data de
30.05.2022, ora 15:00 și, respectiv, ora 16:00, ce va avea loc la sediul societății, în
Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de 16.05.2022, considerată ca dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut
de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară,
pentru data de 31.05.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la
31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar
Independent.
2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar
2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.
5. Constatarea încetării mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliului
de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și aprobarea radierii din
Registrul Comerțului.
6. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant
ca urmare a demisiei și validarea mandatului pe o durată egală cu perioada rămasă
de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până
la data de 09.12.2025.
7. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Supraveghere.
8. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este
următoarea:
1. Aprobarea desființării sediului secundar din Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33,
et. 2, jud. Cluj, și radierea din Registrul Comerțului.
2. Aprobarea solicitării modificării deciziilor de înlesnire la plată emise de ANAF DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara la data
de 23.07.2021, prin includerea în cuprinsul acestora a obligațiilor bugetare aferente
lunilor ianuarie și februarie 2022, cu scadențe în 25.02.2022 și 25.03.2022, și aprobarea planului de restructurare ajustat cuprinzând noul grafic de plată, în conformitate
cu prevederile OG nr. 6/2019 cu modificările ulterioare.
3. Confirmarea și ratificarea Deciziilor adoptate de către Directorat și Consiliul de
Supraveghere privind solicitarea de modificare a deciziilor de înlesnire la plată emise
de organul fiscal și aprobarea planului de restructurare ajustat, precum și confirmarea
și ratificarea actelor întreprinse în cadrul demersurilor realizate de Chimica Automotive SA în fața Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, privind solicitarea de modificare a deciziilor de înlesnire la plată emise de organul fiscal, demersuri
realizate în conformitate cu prevederile OG nr. 6/2019 cu modificările ulterioare.
4. Mandatarea dlui Sorin Sandu Borza în calitate de membru în Directorat, pentru
realizarea demersurilor necesare în fața Administrației Județene a Finanțelor Publice
Hunedoara, în numele și pentru Chimica Automotive SA, pentru ducerea la îndeplinire
a hotărârii AGA în conformitate cu punctele de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:
- Art. 14 pct. 14.24, care va avea următorul cuprins:

„14.24. Consiliul de supraveghere are următoarea componenţă:
• ILDATE MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu
sediul în localitatea Cluj-Napoca – Preşedinte al Consiliului de Supraveghere;
• Monica-Elena Fărcaş, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca – Vicepreședinte al
Consiliului de Supraveghere;
• (se va menționa membrul ales de AGOA).”
- Art. 3: Sediul, care va avea următorul cuprins:
„3.1 Sediul social al societăţii este în România, Municipiul Orastie, str. Codrului, nr.
24, jud. Hunedoara.
3.2 Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, in conformitate
cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
3.3 Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru
sau alte astfel de unitati oriunde in Romania sau in strainatate, in conformitate cu
prevederile legale aplicabile si cu prezentul Act Constitutiv.”
6. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA, precum
și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit
de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale,
înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.
Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul
de Supraveghere este 13.05.2022. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere se află la sediul societății și este la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe
baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială
sau împuternicire.
Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii, in original, cel tarziu pana la
data de 28.05.2022 (data numarului de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 15:00, respectiv
ora 16:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din
30/31.05.2022.” Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care
unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului
adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului.
Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
28.05.2022, ora 15:00, respectiv ora 16:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală
a Acţionarilor.
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul
de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
30/31.05.2022, personal sau prin reprezentant.
Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la
sediul social al Societăţii.
Președintele Directoratului,
Gelu Stan
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ANAF: Declarația unică poate fi
depusă până în 25 mai

Barajul de la Mihăileni –
Ultim pas legislativ pentru
finalizarea lucrărilor

P

rintr-o Hotărâre de
Guvern a fost aprobat amplasamentul
și se declanșează procedurile de expropriere a
tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes naţional ,,Acumularea Mihăileni pe râul
Crişul Alb, judeţul Hunedoara"

Actul normativ constituie
ultima etapă a posibilității de
finalizare a lucrărilor și
prevede declanșarea procedurii de expropriere a unui
număr de 142 de imobile situate pe amplasamentul acestei
lucrări, situate pe o suprafață
totală de 163.335 mp.
Suma necesară despăgubirii proprietarilor este de
219.981 lei şi se alocă de la
bugetul de stat prin bugetul

Ministerului Mediului, pe anul
2022. Intrarea în exploatare a
barajului de la Mihăileni va
asigura necesarul de apă pentru locuitorii şi gospodăriile
din zona Brad şi Crişcior, va
produce energie electrică şi va
apăra împotriva inundaţiilor o
importantă suprafaţă de terenuri agricole din lunca râului
Crişul Alb pe sectorul Mihăileni – Vaţa, prin atenuarea viiturilor.

CONVOCATOR
Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., societate administrată
în sistem dualist, având sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand
codul unic de inregistrare: RO 30464576 si nr. de ordine în Registrul Comerțului
J20/651/2012, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte, în temeiul art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor pentru data de
30.05.2022, ora 13:00 și, respectiv, ora 14:00, ce va avea loc la sediul societății, în
Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de 16.05.2022, considerată ca dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut
de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară,
pentru data de 31.05.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la
31.12.2021, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar
Independent.
2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar
2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.
5. Constatarea încetării mandatului domnului Dan Weiler, ca membru în Consiliului
de Supraveghere al societății, ca urmare a depunerii demisiei și aprobarea radierii
din Registrul Comerțului.
6. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant
ca urmare a demisiei și validarea mandatului pe o durată egală cu perioada rămasă
de la predecesorul său, respectiv începând cu data adoptării hotărârii AGOA și până
la data de 09.12.2025.
7. Stabilirea remunerației noului membru în Consiliului de Supraveghere.
8. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este
următoarea:
1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv a art. 14 pct.
14.24 din Actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:
„14.24. Consiliul de supraveghere are următoarea componenţă:
• ILDATE MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru, cu
sediul în localitatea Cluj-Napoca – Preşedinte al Consiliului de Supraveghere;
• Monica-Elena Fărcaş, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca – Vicepreședinte al
Consiliului de Supraveghere;

T

ermenul pentru
depunerea
Declaraţiei Unice
privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
(Formular 112) este data
de 25 mai 2022, inclusiv,
anunță Agenția Națională
de Administrare Fiscală
(ANAF).
Declarația unică se completează şi se depune de către
persoanele fizice care în anul
de impunere au realizat, individual sau într-o formă de
asociere, venituri/pierderi
din România sau/şi din
străinătate şi care datorează
impozit pe venit şi contribuții
sociale obligatorii, potrivit
prevederilor Codului fiscal.

ANAF recomandă ca declaraţia unică să fie depusă
prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul
https://www.e-guvernare.ro/,
https://www.e-guvernare.ro,
cu semnătură electronică
calificată.
De asemenea, formularul
poate fi depus și în format
hârtie, direct la registratura
organului fiscal sau prin
poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este
data înregistrării acesteia la
organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

• (se va menționa membrul ales de AGOA).”
2. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA, precum
și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit
de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale,
înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.
Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul
de Supraveghere este 13.05.2022. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere se află la sediul societății și este la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe
baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială
sau împuternicire.
Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii, in original, cel tarziu pana
la data de 28.05.2022 (data numarului de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 13:00, respectiv ora 14:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din
30/31.05.2022.” Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre
care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne
reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului.
Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
28.05.2022, ora 13:00, respectiv ora 14:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea
Generală a Acţionarilor.
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul
de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
30/31.05.2022, personal sau prin reprezentant.
Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la
sediul social al Societăţii.
Președintele Directoratului,
Gelu Stan
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Rapița – plantă
cu multiple
calități terapeutice

S

tudiind îndeaproape
proprietățile rapiţei,
specialiștii susțin că
aceasta este una din cele
mai eficiente plante
oleaginoase din lume.
Conține o multitudine de
substanțe active utile organismului, fiind totodată
și o excelentă plantă
meliferă.

Calități terapeutice
Cultivată în special pentru
semințe, de la rapiță terapeuții utilizează atât rădăcina cât
și florile, care se folosesc atât
pentru uz intern, cât și sub
formă de infuzie sau decoct.
De asemenea, studiile efectuate au scos în evidență calitățile deosebite ale uleiului de
rapiță, care tratează o mulțime de afecțiuni.

Infuzia sau decoctul
Este o băutură cu un gust
plăcut, care hidratează organismul pe timpul verii. De
asemenea, tratează afecțiunile respiratorii, cardiace, renale sau articulare. În astfel
de situații, se prepară un ceai
din 1-2 linguri de frunze

proaspete de rapiță, mărunțite, care se infuzează în 250
ml de apă clocotită, timp de
zece minute. După infuzare,
lichidul se strecoară, fiind recomandate câte două ceaiuri
pe zi, scrie click.ro.

Rădăcina de rapiță
Preparată sub formă de infuzie, rădăcina de rapiță are
un rol benefic în ameliorarea
simptomelor unor boli renale, în gută sau angină
pectorală. De asemenea,
unele studii arată că poate
avea un rol pozitiv în diminuarea simptomelor cancerului mamar sau de piele.

Uleiul de rapiță
Are multiple beneficii pentru organism, specialiștii
susținând că este chiar mai
eficient decât uleiul de
măsline. Conţine omega 6,
care, la fel ca omega 3, ajută la
reglarea zahărului din sânge,
ceea ce duce la reducerea
poftei de mâncare. Dacă este
folosit în prepararea alimentelor, uleiul de rapiță
ajută
la
îndepărtarea
ţesutului adipos de pe ab-

domen, potrivit doftoria.ro.
Specialiştii spun că două
linguriţe de ulei de rapiţă pe
zi acoperă necesarul zilnic de
omega 3. Ajută la reducerea
hipertensiunii arteriale și
scăderea colesterolului, prevenind formarea cheagurilor
de sânge, diminuându-se astfel riscul apariției bolilor cardiovasculare.
În cazul constipației cronice, ascitei sau în afecțiunile
ficatului, este recomandat a
se consuma zilnic, câte o
lingură de ulei de rapiță. Pentru tratarea paraziților intestinali sunt recomandate
câte trei lingurițe de ulei de
rapiță pe zi, scrie click.ro. Este
folosit ca adjuvant în prevenirea depresiilor, având și
proprietăți antioxidante.

Mierea de rapiță – o
adevărată ”hrană vie”
Gustoasă și cu un conținut
cremos, mierea de rapiță este
cunoscută încă din antichitate, tracii numind-o ”hrană
vie”. Se asimilează uşor şi se
distinge de celelalte tipuri de
miere prin gust şi textură.
Datorită proprietăţilor sale

terapeutice,
medicina
populară o recomandă în
tratarea mai multor afecţiuni.
Se cristalizează foarte repede, datorită conținutului
mare de apă și se consumă
mai ales dimineața, la micul
dejun. Este foarte apreciată
de către nutriționiști, fiind
recomandată în bolile de
ficat, splină sau pancreas. În
același timp, mierea de rapiță
contribuie la refacerea și la
păstrarea elasticității pereților vasculari. Întrucât are
proprietăți antiseptice, este
benefică în cazul arsurilor
sau în ameliorarea bronșitelor cronice.
Este folosită cu succes și ca
adjuvant în tratamentul osteoporozei. În astfel de
situații, se poate încerca un
tratament cu miere de rapiță,
nuci și ouă. Este nevoie de 15
ouă, cumpărate de la țară, 1020 de lămâi, un kilogram de
nucă măcinată, un kilogram
de miere de rapiță, 200 ml de
țuică tare.

Mod de preparare
Coaja uscată de la ouă se
pisează în râșnița de cafea

până devine ca un praf fin.
Lămâile stoarse bine se
amestecă apoi cu praful
obținut din coaja de ou.
Compoziția se pune într-un
vas acoperit, care se lasă la întuneric aproximativ 15 zile,
amestecându-se din când în
când, până ce praful se
topește.
Compoziția obținută se
strecoară și se combină cu
țuică, nucă și miere de rapiță.
După omogenizare, preparatul se ține la frigider și se
poate consumă începând cu a
doua zi. Doza recomandată
este de două linguri, de trei
ori pe zi, după mese.
Important!
• Dacă este depozitată
necorespunzător, mierea de
rapiță se acrește, motivul
fiind cantitatea mare de apă
din conținutul său.
• La temperaturi foarte
ridicate sau foarte scăzute, își
pierde din calități.
• Persoanele alergice vor
consuma mierea de rapiță cu
precauție.
Cornelia Holinschi

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
CENTRU LASER
EXCIMER
OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
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Cifra șapte, între sacralitate și mister

S

upranumită
”Numărul lui Dumnezeu”, cifra șapte a
fascinat și fascinează
încă. Asociată
spiritualității, această
cifră este semnul lumii
complete, al creaţiei
încheiate, fiind cunoscut
faptul că Dumnezeu a
creat lumea în 7 zile. Este
menționată atât în
Vechiul Testament, cât și
în Noul Testament, fiind
considerată sacră.

numărul 7 guvernează bolile
corpului uman.Gărgăritele
au 7 buline negre.
• Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din
7 zei, fiecare legat de un
astru.
• În folclorul irlandez, al 7lea fiu al celui de-al 7-lea fiu
are puteri magice.
• Templul lui Solomon
avea 7 trepte
• În cultura islamică, şapte
este simbolul plenitudinii,iar
la mayaşi şapte era ziua
Jaguarului, semn al vitalităţii
pământului.

Cifra 7 în simbolurile
bisericești
Semn al creației încheiate,
al perfecțiunii și siguranței,
această cifră este des întâlnită în simbolurile și bisericești.
Formată
prin
adunarea cifrei 3, care face
trimitere către Dumnezeu, și
cifra 4, simbol al lumii prin
punctele sale cardinale, o
astfel de cifră reprezintă, în
tradiția bisericii, legătura
dintre divinitate și tot ceea ce
este lumesc. Astfel că:
• Șapte sunt zilele săptămânii
• Zidul Ierihonului a fost
înconjurat de 7 preți în șapte
zile
• Sfeșnicul cu șapte brate
• Psalmistul David lauda
pe Dumnezeu de șapte ori
într-o zi
• În Vechiu Testament se
spune că, după potop, Dumnezeu i-a arătat lui Noe un
curcubeu în semn de îndurare pentru omenire.
Poate de aceea Curcubeul
este considerat simbolul
păcii, potrivit clickpentrufemei.ro.
• În Noul Testament, avem
cele șapte ceruri, în Apocalipsa sunt cele șapte coarne
ale mielului, păcatele sunt
iertate de 70 de ori câte 7;
• Pomenirea morților se

Cei născuți în
data de 7
face la șapte ani, apoi
cunoaștem cele șapte daruri
ale Duhului Sfant, potrivit
crestinortoodox.ro;
• Mântuitorul Iisus Hristos rostește șapte cuvinte pe
Cruce;
• Şapte taine sau mistere a
instituit Iisus Hristos pentru
mântuirea omenirii.
• Şapte au fost „Sinoadele
ecumenice” care au stabilit
Crezul creştin şi alte dogme,
scrie crestinortodox.ro
• De şaptezeci de ori câte
şapte să iertăm, i-a zis Iisus
lui Petru.
• Şapte Evanghelii se
citesc la taină Sfântului
Maslu.
• Cele „şapte virtuţi”ale
omului: smerenia, dărnicia,
bunătatea, răbdarea, modestia, abstinenţa și sârguinţa.

În cultura altor
popoare
Această cifră magică apare
constant, îmbinându-se, uneori într-o armonie perfectă,
planul mitic cu cel religios.
• Mitologia japoneză

vorbește despre Cei Șapte
Zei ai Norocului;
• În cultura chinezilor, numarul 7 este proeminent: a
șaptea zi dupa prima lună
plină din an este Ziua Omului.
• La hiduși există credința
potrivit căreia omul are

şapte puncte energetic numite chakre.
• În Grecia antică, Pitagora
considera că numerele sunt
sensurile fundamentale ale
lumii. Potrivit acestuia, cifra
7 era considerată motorul
vieții
• În tradiţia hipocratică,

• Forma piramidelor egiptene scoate la iveala prezenta
cifrei 7 prin combinarea celor trei laturi ale triunghiurilor
și cele patru laturi ale pătratelor.
• Cele 7 continente (Europa, America de Nord, America
de Sud, Africa, Asia, Antarctica, Australia);
• Cele 7 minuni ale lumii antice (Marea Piramida de la
Giza, Gradinile suspendate ale Semiramidei, Templul
zeiţei Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos şi Farul din
Alexandria);
• Cerul este împărțit în 7 elemente (atmosfera, exosfera, lonosfera, termosfera, mezosfera, stratosfera şi troposfera);
• Cele7 minuni ale Evului Mediu: Colosseum-ul din
Roma, Catacombele din Alexandria, Marele Zid Chinezesc,
Stonehenge,Turnul din Pisa, Turnul de Porţelan din Nanjing, Moscheea de la Hagia.
• Cele 7 minuni naturale ale lumii: Muntele Everest,
Cascada Victoria, Marele Canion, Marele Recif de Corali,
Aurora Boreală, Vulcanul Paricutin, Portul Rio de Janeiro,
scrie https://www.peroz.ro.

Potrivit astrologilor, persoanele născute sub acest
număr al destinului doresc
întotdeauna mai mult decât
pot avea, scrie click.ro. Au
puternice capacități organizatorice, posedând și o
înțelepciune la care alții
visează, potrivit numerologie-fidelia.ro. În relațiile interumane, aceste persoane
vin în ajutorul semenilor
care le solicită ajutorul.
Caută să-și perfecționeze
cunoașterea de sine, dar și
asupra vieții și a celorlalți
din jurul lor. Sunt extrem de
selectivi atunci când îşi aleg
compania altor persoane.
În relațiile sentimentale,
aceștia pot pune la grea
încercare tăria și răbdarea
partenerilor.
Sunt situații în care caută
să fie altruiști, să dea impresia că nu au interese ascunse,
dar cei apropiați îi pot ”citi”
foarte ușor.
Și nu în ultimul rând,
această cifră poate influența
existența persoanelor născute în ziua a șaptea.
Cornelia Holinschi

QUANTUM EVALUĂRI
Firma QUANTUM
EVALUĂRI, membru
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:
• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare
şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare
Pentru informaţii suplimentare,
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.
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TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII

Vineri, 6 mai

PRO CINEMA

Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:
PRIMA, ora 23,00, Iarna bobocilor
DIVA, ora 23,25, Apartament pentru doi

Sâmbătă, 7 mai
TVR 2, ora 20,10, Glasul inimii
ACASĂ, ora 21,00, Inimi reaprinse

Duminică, 8 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Acum sunt 13
PRO TV, ora 23,00, Contrabandă

• Curiozitatea șefului
Șeful îl întreabă pe unul dintre angajații săi:
- Crezi că există viață după moarte?
- Da, domnule, răspunde noul angajat. Dar de ce
întrebați?
- Pentru că după ce ai plecat ieri mai devreme la
înmormântarea soacrei tale, aceasta a trecut pe
aici ca să te vadă.
• Discuție între soți
- Mă Gheorghe! Ai auzit că triburile din Africa își
vând nevestele? Tu m-ai vinde pe mine?
- Ce tăt vorbești acolo, tu? Eu te-aș face cadou!
• Diferența dintre soție și amantă
- La amantă te poți plânge de soție!
- Încearcă invers, dacă ai curaj!

Luni, 9 mai
FILMCAFE, ora 20,05, Șarpele fermecat
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Eu, Franklenstein

Vineri, 6 mai, ora 23,00

Calul de curse

Marți, 10 mai

Filmul spune povestea unui adolescent de 15 ani,
pe nume Charley Thompson, crescut doar de tatăl
său, împreună cu care călătorește din oraș în oraș.
Pentru că părintele lui este mai mult absent, tot ceși dorește Charley e un acoperiș deasupra capului,
mâncare și o școală pe care să o poată frecventa mai
mult de câteva luni pe an. Ajunși în Portland,
Charley își găsește un job de vară și devine cel mai
bun prieten al unui cal de curse, pe nume Lean on
Pete, care îl învață mai multe decât ar fi crezut
vreodată. Dar lucrurile se schimbă atunci când calul
urmează să fie sacrificat.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

Miercuri, 11 mai
PRIMA, ora 20,00, Cu orice preț
TVR 2, ora 21,10, Ultima dorință

Joi, 12 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Șansa vieții lui
TVR 2, ora 21,10, Inspirație pentru crimă

• Ghinion…
- Hai, somnorosule, scoală-te!
- Ioana, lasă-mă să mai dorm un pic!
- Nu sunt Ioana, sunt soțul ei!
• Discuție între soți
Soțul:
- De ce cumperi plante și apoi le lași să moară?
Soția:
- Ca să-ți arăt de ce-s în stare!

MA - CIUF - VARTEJ - TIUI - RAI - PRET - TM - EM - BOA - AURAR - UT - MILIARD - SPASIT - URSI - REALI - UC - OI - HR - ATU - STEPA - UNTAR
- MT - IERI - RACOLA - CI - HAITEW - SST - SETOSI - D - E - RASA - ACUT - ES - MAI - IG - BIVOL - ROST - NAUC - HALA - AVA - RU - JUSTA VINARS - APTI - CUC - OT - DS - MIOR - ETNIC - CR - ALA - REST - ASALT - STEA - TIC - MUR - ARSA - NOTES - GERMANIA - LAI - TP - RATA - UB
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PRO CINEMA, ora 20,30, Cine sunt?
NAȚIONAL TV, ora 21, American Ninja 3

• Un angajat către șef
- Sunt angajat la dumneavoastră pe un salariu
mic! De aia, vă rog să urlați la mine pe un ton la fel
de mic!

La locul de muncă vă ocupați,
de proiectele aflate în derulare.
Ideile voastre aduc beneficii, iar
superiorii vă vor aprecia. Important este să nu vă lăsați duși
de val și să mergeți mai departe
cu aceeași putere de muncă. În
caz contrar, alții vă pot ocupa
locul.

LEU

TAUR
Pe tot parcursul intervalului veți
primi informații legate de activitatea voastră viitoare. Este
posibil să vi se propună o colaborare interesantă. Dacă la serviciu lucrați cu sume mari de
bani, trebuie să fiți foarte atenți
întrucât se pot strecura greșeli.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Este o săptămână foarte
dinamică și trebuie să vă
încadrați în normele impuse la
locul de muncă. Dar reușiți,
chiar fără prea mult efort, să
realizați tot ce vi se propune. Ar
fi de dorit să evitați colaborarea
cu unii dintre colegii prea
insistenți.

În perioada următoare veți face
demersurile necesare pentru a
începe o nouă afacere. Aveți
nevoie de mai mulți bani și de
sprijinul familiei. Ca să reușiți,
trebuie mai întâi să finalizați
lucrările începute și nu lăsați
nimic la voia întâmplării.

BALANŢĂ

SCORPION
Vă implicați în proiecte noi la
locul de muncă și sunteți
hotărâți să le finalizați cu bine.
Chiar dacă apar unele situații
neprevăzute, veți trece cu bine
peste ele. S-ar putea ca rudele
apropiate să vă ajute cu bani,
pentru a finaliza o investiție
importantă pentru voi.

Ca să aveți succes în domeniul în
care activați, folosiți-vă de
tehnologiile noi și căutați să fiți
la curent cu tot ce apare în acest
domeniu. Este momentul să vă
ocupați și de actele necesare
pentru dobândirea unor bunuri
dintr-o moștenire. Regândiți-vă
planurile financiare.

Perioada este favorabilă
investițiilor, dacă știți să vă
orientați. Colaborările în care
sunteți implicați vă vor aduce
venituri în plus. Energia de care
dispuneți vă ajută să treceți mai
ușor peste greutăți și să
rezolvați tot ce v-ați propus.

Vă îndreptați atenția spre lucruri noi, importante pentru
cariera voastră, dar și pentru
familie. La serviciu aveți un program destul de încărcat și este
posibil să primiți sarcini noi.
Spre sfârșitul intervalului apar
unele cheltuieli neprevăzute.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Trebuie să vă selectați prioritățile la locul de muncă și să
alegeți ce este cu adevărat important. Altfel, vă veți pierde în
amănunte și nu veți reuși să
finalizați la termen lucrările importante. În plan sentimental
este nevoie de răbdare și mai
mult calm.

Lucrați la proiecte interesante
și s-ar putea să apară noi
oportunități legate de serviciu.
Dar atenția voastră este
îndreptată spre casă și familie,
unde aveți de rezolvat o mulțime
de probleme. Este nevoie de o colaborare susținută cu partenerul
de cuplu.

La serviciu nu sunt probleme deosebite, dar pot apărea surprize
în dragoste pentru cei singuri.
Vă preocupă în mod deosebit și
situația financiară, care nu este
de invidiat. Dar spre sfârșitul intervalului, lucrurile reintră în
normal, mai ales că primiți o
sumă nesperată de bani.

PEŞTI
Sunteți puși pe fapte mari,
munciți mult și parcă nu vă mai
ajunge timpul. Pe la jumătatea
intervalului, s-ar putea să plecați
într-o deplasare în interes de serviciu, unde aveți ocazia să vă
puneți în valoare calitățile de
buni organizatori.

OPiNii - 11

6 - 12 mai 2022

E

De ce atâta dragoste între
Zelenski și Biden?

xistă această
dragoste încât ne
duce cu gândul că ne
vom învecina în viitor cu
SUA. Ucraina a folosit
informațiile date de SUA?
Forțele ucrainene au
folosit coordonate specifice
partajate de SUA pentru a
direcționa focul asupra
pozițiilor și aeronavelor
rusești, au declarat oficialii
actuali și foști din serviciile
secrete americane pentru
NBC News. Volodimir Zelenski a beneficiat, de asemenea,
de informaţii ultrasecrete de
la serviciile americane pentru
a rămâne în viaţă.
Pe măsură ce Rusia și-a
lansat invazia, SUA au oferit
forțelor ucrainene informații
detaliate despre exact când și
unde urmau să lovească rachetele și bombele rusești,
ceea ce a determinat Ucraina
să scoată apărarea aeriană și
aeronavele din calea pericolului, au declarat actualii și
foștii oficiali americani pentru NBC News.
Doborârea a unui avion
rusesc, tip cargo cu sute de
trupe, a făcut parte din ceea
ce oficialii americani numesc
o operațiune masivă și fără
precedent de partajare a
informațiilor cu un partener
non-NATO despre care spun
că a jucat un rol crucial în succesul Ucrainei până în prezent împotriva armatei ruse,
mai mari și mai bine echipate.
Detaliile despre apărarea
antiaeriană și avionul de
transport, care nu au fost raportate anterior, subliniază
de ce, la două luni de la începutul războiului, oficialii
evaluează că informațiile de
la agențiile de spionaj americane și de la Pentagon au fost
un factor important pentru a
ajuta Ucraina să zădărnicească efortul Rusiei de a acapara cea mai mare parte a
ţării. Ucraina a bombardat
militarii ruşi de pe Insula
Şerpilor, care a avut un impact major.
Într-o altă declarație, un
purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională
de la Casa Albă a recunoscut:
„Oferim în mod regulat

informații detaliate și în timp
util ucrainenilor de pe câmpul de luptă pentru a-i ajuta
să-și apere țara.
Ucraina continuă să deplaseze apărarea antiaeriană
și aeronavele aproape în
fiecare zi cu ajutorul informațiilor americane, motiv pentru care Rusia nu a reușit să
stabilească dominația aeriană
totală, inclusiv sistemul de
aparare antirachetă. În timp
ce cooperarea dintre SUA și
Ucraina se construise de când
Rusia a pus mâna pe Crimeea
în 2014, administrația Biden
a trecut la viteze mari în
săptămânile dinaintea invaziei ruse, când o echipă
militară americană a vizitat
pentru a evalua starea
apărării aeriene a Ucrainei.
Americanii au oferit
Ucrainei sfaturi detaliate despre cum să-și disperseze sistemele de apărare aeriană, o
mișcare despre care oficialii
americani spun că a ajutat
Ucraina să împiedice Rusia să
preia controlul asupra cerului. Odată ce invazia a început,
„tehnocraţii” din birocrația de
apărare și informații din SUA
au impus îndrumări care, în
unele cazuri, schimbul de
informații de țintite, care ar
putea permite lovituri letale
ale Ucrainei împotriva rușilor.
Aceste informaţii au ajutat
la zădărnicirea operațiunii de
asalt aerian rusesc concepută
pentru a prelua aeroportul
Hostomel de lângă Kiev, ceea
ce le-ar fi permis rușilor să
aducă trupe și echipamentele
în regiunea din jurul capitalei,
nu au avut niciodată suficient
control .
Volodimir Zelenski,
protejat de serviciile
secrete americane

CIA dedică, de asemenea,
resurse semnificative, spun
oficialii actuali și foști, pentru
culegerea de informații cu
scopul de a-l proteja pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care rușii
vor să-l omoare. Agenția se
consultă cu ucrainenii cu
privire la orice mișcare.
„Aș spune că locul în care

ne aflăm este revoluționar în
ceea ce privește ceea ce am
reușit să facem”, a declarat locotenentul general al armatei
Scott Berrier, directorul
Agenției de Informații pentru
Apărare, Congresului luna
trecută, descriind schimbul
de informații și informații
între SUA și Ucraina.
Directorul CIA, William
Burns, a declarat Congresului
luna trecută că, atunci când sa întâlnit cu Zelenski la Kiev,
în ianuarie, „i-am împărtășit
informațiile pe care le aveam
la acea vreme despre unele
dintre strategii.
Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat
luna trecută că SUA au
împărtășit „o cantitate semnificativă de informații detaliate” în timp util, cu privire la
planurile și activitățile Rusiei
cu guvernul ucrainean pentru
a-i ajuta pe ucraineni să se
apere.
Armata americană și CIA
au început să caute să-și
aprofundeze relațiile cu omologii ucraineni după ce Rusia
a pus mâna pe Crimeea în
2014. CIA a ajutat mai întâi
serviciile ucrainene să deconspire spionii ruși, a spus fostul oficial înalt, iar apoi a
oferit instruire și îndrumare.
Armata americană a antrenat
și soldați ucraineni.
„A existat o relație foarte
solidă între agențiile de informații americane și ucraineni
în ultimii opt ani”, a spus oficialul american
Confraofensiva Ucrainei

Explozii puternice dincolo
de graniţa cu Rusia, un depozit de muniţie a fost aruncat în aer.
„Preștiința pe care o aveam
despre planurile și intențiile
Rusiei arată că inteligența
noastră a fost foarte solidă în
ceea ce privește situația generală”, a spus John McLaughlin,
fost director interimar al CIA,
care predă acum la Școala de
Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins.
„Așadar, în mod logic, dacă
ne dorim atât de serios ca ei
să câștige așa cum am spus

public, rezultă doar că le-am
oferi rezultatele inteligenței.
Un oficial de informații occidental a remarcat că nu numai informațiile s-au dovedit
decisive, ci și performanța
ucrainenilor în utilizarea lor.
McLaughlin a spus că
ucrainenii au folosit inteligent
așa-numita informații cu
sursă deschisă – imagini comerciale prin satelit și interceptări ale rușilor care
vorbesc deschis la radiouri
necriptate.
„Faptul că există atât de
multă [informație] open
source disponibilă înseamnă
că cei care colectează
informații clasificate se pot
concentra asupra lucrurilor
care sunt cu adevărat dificile
și care nu sunt disponibile
publicului.”La o întâlnire cu
acționarii, CEO-ul companiei
Raytheon (producătoarea
scutului antirachetă), Greg
Hayes, a spus: ”Tot ce se trimite în Ucraina provine din
stocurile Departamentului
Apărării sau ale aliaților din
NATO. Asta este o veste
minunată. În cele din urmă,
noi va trebui să refacem
aceste stocuri și considerăm
că va fi o afacere profitabilă”.
Fostul congresman American
Ron Paul notează că și fostele
state ale Pactului de la
Varșovia care au aderat la
NATO vor obține un profit
neașteptat, de pe urma tancurilor sovietice trimise în
Ucraina, care altfel ar fi ajuns
la fiare vechi.
Zilele trecute s-a ivit un
scandal. Senatorul republican
Rand Paul a spus clar că, în
opinia sa, insistența cu care
SUA au cerut Ucrainei să
adere la NATO a dus la invadarea acestei țări de către
trupele lui Vladimir Putin. În
fața furiei senatorilor din
Congresul SUA, Casa Albă a
dat înapoi, anunțând că va accepta un eventual acord între
Rusia și Ucraina, care să
permită acesteia din urmă să
devină „o națiune nealiniată,
neutră”, scrie US Today.
Congresul SUA acuză
administrația Biden că a
împins Ucraina în război pen-

tru că a cerut insistent aderarea țării la NATO.
Ura este o parte a
naturii umane
Ura naște război. Cea mai
puternică ură este cea dintre
profitori. Ne dorim ca acest
război să nu se extindă. Erorile lui Biden și bâlbâielile pot
duce la un război mondial.
Declarațiile lui Ciolacu pripite
de a trimite armament au dus
la o ruptură între electorat și
conducerea PSD. Am ajuns să
arborăm steagurile Ucrainei
pe Cetăți istorice și nu cel
românesc. De ce?
Pripeala și incultura despre istorie au dus aici.
Niciodată steagul unei alte
țări nu se arborează pe monumente istorice. Trebuie responsabilitate și multă
prudență în tot ce facem și
declarăm ca și conducători,
altfel, ne vom trezi cu
bombele la ușa. Mai avem
Ministru de Externe sau este
același care a cedat altora, pe
gratis, multe lucruri importante ?! Acest popor nu are
nevoie de lingăi și trădători,
are nevoie de oameni puternici.
Toți ,,vizitatorii” ne dau
lecții, ne lasă cu ,,fundul gol”,
iar noi plătim tremurând
(paltonul de pe capota
mașinii), dar cu ,,șepcuța”pe
cap. Văd că ,,vizitatorii trimit
și nevestele la noi să ne dea
lecții ? Noi suntem ascultători
și pupam pantofii oricui, dar
nu mă gândeam că pupăm și
fuste.
Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Sărmăluțe în foi de ștevie

loboda
mod de preparare:
Ceapa se curăță și se
călește în ulei. Când devine
sticloasă, se adaugă o lingură
de bulion, amestecându-se
continuu câteva minute. Se
adaugă, pe rând, orezul,
pătrunjelul, mărarul, iar la
final carnea tocată.
Compoziţia se amestecă
ușor, până se omogenizează,
apoi se condimentează după
gust.

Foile de ştevie se spală şi
se opăresc un minut în apă
clocotită. După ce se scurg li
se taie nervurile, se umplu cu
compoziţia pregătită şi se
rulează.
Sărmăluţele obţinute se
aşează într-o cratiţă unsă cu
grăsime, peste ele se toarnă
apă cât să le acopere şi se
dau la fiert. Înainte de a fi
gata, se face un sos de roşii
care se toarnă peste sărmă-

inGrediente
1 kg carne tocată, 6
legături de ștevie, 2
legături ceapă verde, o
legătura mărar şi una de
pătrunjel, 200g orez, 2
linguri bulion, sare,
piper, după gust.
luţele din cratiţă și se mai
lasă câteva minute pe foc sau
la cuptor. Se pot servi cu
smântână sau iaurt.

Plăcintă cu urdă

inGrediente
Pentru foi: un ou, 100 g unt, o ceașcă de lapte, ½
praf de copt, 2 linguri de zahăr, sare, făină cât
cuprinde, aproximativ 20 de linguri.
umplutura: 750 g urdă, 2 oua, 4 linguri zahar, coaja
rasă de la o lămâie, un plic zahar vanilat stafide
(opţional).
mod de peparare:
Urda se mixează împreună cu gălbenușurile de ou și
zahărul, apoi se adaugă
aromele. Albușurile se bat
spumă, se adaugă stafidele,
după care se încorporează în
cremă.
Pentru obținerea foilor, se

mixează oul cu untura până
la omogenizare, apoi se
adaugă, pe rând zahărul și
laptele. Praful de copt se
amestecă cu cinci linguri de
făină și se încorporează în
aluat. La final, se adaugă,
treptat, făina rămasă și totul
se frământă, până se obține

un aluat omogen care nu se
mai lipește de mână.
Aluatul se împarte, în
două și se întind două foi.
Prima foaie se pune într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt, deasupra ei se întinde
compoziția de brânză, care
se nivelează.
Brânza se acoperă cu cea
de a doua foaie, care se
înțeapă đeasupra cu o furculiță, iar tava se dă la cuptorul preîncălzit. Plăcinta se
lasă la cuptor până se rumenește.

Vedetă a primăverii, loboda oferă preparatelor culinare un
gust deosebit, dar are și numeroase beneficii pentru sănătate.
A fost utilizată în scop terapeutic încă din antichitate, pentru
prevenţia şi tratarea unor afecţiuni. Conţine numeroşi
nutrienţi şi vitamine benefice organismului, are proprietăți
antioxidante, fiind utilă în afecțiunile cardiovasculare sau digestive, spun specialiștii. Poate fi folosită în preparatele
culinare împreună cu spanacul sau alte legume verzi.

ciorbă de lobodă
ingrediente: 250 g lobodă roșie, 2 legături de ceapă
verde, 2 legături de usturoi verde, o lingură de ulei, paprika dulce, o lingură de făină, 500 ml lapte, 500 ml apă,
60 g smântână, 150 ml lapte bătut, un ou, mărar, oțet,
sare și piper.
mod de preparare:
Loboda, ceapa verde și usturoiul se curăță, se spală și se
toacă rondele. Se pregătește oala de ciorbă, în care se călește
ceapa și usturoiul, până se înmoaie. Se adaugă apoi făina și
paprika, se amestecă repede și imediat compoziția se stinge
cu laptele și apa. Când apa ajunge în punctual de fierbere se
adaugă și loboda, care se va înmuia foarte repede. Separat
într-un castronel se bate gălbenușul cu smântâna și laptele
bătut, care se diluează cu un polonic de ciorbă fierbinte, apoi
se toarnă în oala cu ciorbă, amestecându-se repede. La final
se adaugă oțet, sare și piper după gust, se stinge focul iar deasupra se presară verdeața.
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l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.
l Vând casă în Deva, zona spitalului, cu 3 camere plus dependințe,
inclusiv beci spațios, pretabil pentru
bucătărie, în curte încă o casă cu o
cameră, baie, bucătărie, 2 garaje și
grădină. Informații mai multe la telefon: 0724.451.762.
l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
2 intrări, băi, focuri, beci, terasă,
proiect balcon, posibilități extindere
o cameră, lateral. Tel. 0753.671.752.
l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă, 4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, renovat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, decomandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină
840 mp, unic proprietar.
Telefon: 0728.232.750.
l

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, modern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

Vând apartament Deva, str.
Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
60 mp, 2 intrări, focuri, băi,terasă,
proiect balcon, posibilitate extindere.
Preț: 260.000 lei, tel. 0753.671.752.
l

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp, CT,
ușă metalică. Preț: 56.000 euro. Rog
fără agenți. Telefon: 0254.215.212.
l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decomandat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Telefon: 0721.055.313.
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l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.
l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând, la sat, 2 case, teren intravilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și arabil, telefon: 0753.671.752.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, termopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.
l Vând apartament, Deva, Al.
Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.
l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781.
l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.
l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon, 2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.
l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, tel. 0737.192.061.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.
l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibilitate extindere. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând casă cu grădină,
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.
l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, telefon: 0736.175.735, 0762.754.969.
l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.
l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Telefon: 0741.110.550.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.
l Vând casă în comuna Zam,
renovată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.
l Ofer pentru închiriere spațiuhală pentru 3 auto sau prestări servicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

PERSOaNE FiZiCE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, telefon: 0726.319.204.
l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, termopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pentru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.
l Închiriez teren la DN 7,
zona Dedeman, front stradal,
cu toate utilitățile, 500-1000 mp.
Preț: 1 euro/mp, 0723.350.905.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI
l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.
l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.
l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, telefon: 0774.578.808.
l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afaceri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Tel. 0720.855.002.

IMPORTANT!
Talonul se poate depune şi în căsuţele
poştale ACCENT MEDIA din:

Text anunţ .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia

...................................................................................................................................................................................................

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

...................................................................................................................................................................................................

(din Parcul Industrial)

..................................................................................................................................................................................................
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.
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l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

Vând teren intravilan, cu
proiect topo, Deva, zona Cetate, loc
drept, 100 mp, FS 25 m, utilități la 150
m. Preț: 25 euro/mp, telefon:
0721.055.313.
l

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.
l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Tel. 0725.452.888.
l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.
l Vând teren extravilan, întabulat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul locuiește în Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136.
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.
l Cumpăr autoturism Ford Fiesta,
Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic proprietar. Ofer până la 1000 euro. În
funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.
l Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.
l Vând Opel Astra, AF 1998,
actele la zi, inclus RCA, stare foarte
bună. Preț: 1.100, negociabil,
telefon: 0721.312.310.
l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro,
telefon: 0720.528.350.
l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

CERERI/OFERTE SERVICII

Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, deschidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în vârstă,
(femeie). Telefon: 0740.315.052.

Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi
fructiferi, zona localității Abrud.
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.

Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

Caut loc de muncă (orice), în
Deva. Rog seriozitate. Tel. 0755.989.171.

l

l

l

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu
canal, curent 380 V-220V, grup social. Telefon: 0742.187.459.

Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.
l

l

l

Domn serios, cinstit și corect,
cu credință și frică de Dumnezeu,
doresc să mă angajez, cu carte de
muncă, ca paznic la un post fix. Rog și
ofer seriozitate! Tel. 0731.129.646,
0762.754.969.
l

MATRIMONIALE
l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate!
Telefon: 0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.
l

AUTO
l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat cu
numere de Hunedoara, stare perfectă,
acte la zi (azi IPT pe un an). Preț:
1000 euro, telefon: 0736.029.836.

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în conformitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență
de viață, echilibrat, caut o doamnă
singură, de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.
l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsătorie.
Aștept SMS la tel. 0752.396.515.
l Tânăr, 40 de ani, 170/95, singur, cu situație materială bună, doresc
să cunosc o tânără de vârstă
apropiată, fără obligații, care dorește
o relație serioasă. Tel. 0720.441.592.

Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echilibrat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină, în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sincer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la telefon:
0720.407.430.
l

Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.
l

l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.
l Domn, 62 de ani, serios și sincer,
pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.
l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informatică, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.
l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani
pentru prietenie-căsătorie.
Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE
l Vând șapte familii de albine, comuna Cârjiți, sat Popești. Preț pe familie 350 lei, lichidare stoc. Telefon:
0785.369.247.
l Vând telefon mobil cu clapetă,
Nokia (nou), la preț de jumătate, 2 fotolii noi, la preț convenabil. Telefon:
0254.216.491, 0729.942.745

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x20 cm, preț: 550
lei, negociabil, telefon: 0725.483.189.
l Vând celular Samsung Grande,
în stare bună de funcționare. Preț:
200 lei, telefon: 0721.474.843.
l Vând telefon nou, cu tastatură
și încărcător. Preț: 50 lei, telefon:
0745.750.705.
l Vând mașină de spălat rufe
semiautomată, cu storcător ALBATROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând un car complet,
plug+rotițe, grapă, roți și car, jug pentru ornamentații, curți, cabane, case.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând preșuri și covoare de lână
țesute manual, în război, de preferință
pentru cabane de lemn sau case
bătrânești, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.
l Vând 2 fotolii noi, foarte frumoase, la preț convenabil. Telefon:
0729.942.745.
l Vând țuică întoarsă, cantitate
mare, la preț avantajos. Telefon:
0774.578.808.
l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic. Telefon: 0724.451.762.
l Vând oi și miei, berbec de rasă
montană, Băița, Brad. Tel. 0733.216.539.
l Vând vin roşu, din producție
proprie, fără zahăr şi alte chimicale.
Preţ 8 lei/litru, minim 5 litri, în vasul
cumpărătorului. Tel. 0724.451.762.
l Vând foarte avantajos mașină
de făcut pâine, nouă, marca Zass.
Telefon: 0745.344.510.
l Vând costum de femei,
mărimea 48, nou, culoare oranj. Preț:
120 lei, telefon: 0725.483.189.
l Vând magnetofon Kastan și 2
boxe, ofertă boxe înregistrate cu
toată gama de muzică, canapea
extensibilă cu ladă, scule de mână
electrice pentru tâmplărie. Telefon:
0720.855.002.
l Vând aragaz cu 3 ochiuri și
cuptor, marca Zanussi, în bună stare
de funcționare, preț 250 lei, negociabil. Rog și ofer seriozitate. Sunați
între orele 8-20, la telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

Deva, 22 Decembrie, 37A •
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LEGE PENTRU ETNICII ROMÂNI
DIN UCRAINA ȘI UN NOU
CADRU LEGISLATIV PENTRU
TRANSPORTUL ELEVILOR

Respect pentru cardiologii
spitalului din Hunedoara

M

arcăm ziua de astăzi
(n.red. - miercuri)
printr-un succes în
Camera Deputaților, cu
adoptarea inițiativei
legislative privind actualizarea burselor acordate
românilor de pretutindeni,
proiect pe care l-am inițiat la
finalul anului 2021 la
solicitarea Alianței Naționale
a Organizațiilor Studențești
din România.
Tinerii români din comunitățile istorice, inclusiv din
Ucraina, dar și cei din diaspora,
vor avea resursele financiare
necesare pentru a putea studia
la universitățile din România.
Bursele cresc de la aproximativ
320 lei/lună la valoarea echivalentă burselor sociale acordate studenților din România,
stabilite acum la minim 700
lei/lună.
Majoritatea beneficiarilor
acestei oportunități oferite de
statul român sunt tineri români
care provin din Ucraina, Republica Moldova, Serbia și alte țări
din Peninsula Balcanică, al căror
nivel de dezvoltare economică
este inferior celui din România.
Este datoria noastră morală să îi
sprijinim pe acești tineri ai căror
familii au fost rupte de România,
însă au continuat să simtă și să
trăiască românește, însuflând în
ei simțul patriotic și voința de a
se întoarce în țara lor.
Totodată, Comisia pentru
învățământ din Camera Deputaților a organizat dezbaterea cu
tema „Analiza cadrului legislativ
privind transportul elevilor”. Am
insistat să avem această discuție
cu toți actorii implicați, precum
autoritățile centrale și locale,
reprezentanții elevilor și cei ai
părinților, respectiv operatorii
de transport.

În acest cadru lărgit, am
solicitat ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Educației, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și Ministerul Finanțelor, a căror reprezentanți
erau prezenți la discuții, să țină
cont de problemele existente și
să găsească în următoarele două
săptămâni, de comun acord,
soluția pentru clarificarea cadrului legal de decontare a
transportului pentru elevi.
Ordonanța de urgență nr.
50/2021, ultimul act normativ
care a reglementat situația
transportului elevilor, a creat un
dezechilibru general. Fiind în
proces legislativ pentru încă
două săptămâni, în Senatul
României, încă putem modifica
textul ordonanței, fapt pentru
care acesta este termenul pe
care l-am menționat și reprezentanților guvernamentali prezenți astăzi la dezbatere, cărora
le mulțumesc pentru implicare.
Partidul Social Democrat
continuă să corecteze și să rezolve problemele din învățământ și nu numai, prin măsuri
concrete și demersuri clare, precum legea și dezbaterea de
astăzi.
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei
pentru învățământ

Hunedoara – Spitalul Municipal „dr.Alexandru Simionescu”
din
municipiul
Hunedoara continuă tradiţia
prin care medici de renume
sunt respectaţi pentru ceea
ce au realizat aici, dar şi deschiderea manifestată spre
profesioniştii din medicină
care fac cinste meseriei pe
care o practică şi, implicit,
instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
Cu un gest extraordinar,
Consiliul Local Huneodara a
acordat, post-mortem, titlul
de „Cetăţean de onoare al
municipiului
Hunedoara”
doctorului Emil Olteanu, pentru contribuţia sa deosebită
adusă la dezvoltarea secţiei
de Cardiologie a Spitalului
Municipal şi pentru întreaga
sa activitate profesională.
„Vocile vremii spun că, fără
eforturile sale personale, fără
convingerea și asiduitatea cu
care s-a dăruit acestui scop și
cu care a convins factorii de
decizie, Secția de Cardiologie
și apoi UTIC (Unitatea de Terapie Intensivă Coronariană
de la Spitalul Municipal
Hunedoara) ar fi avut șanse
foarte reduse de înființare în
vremurile acelea (începutul
anilor ’80 – n.n.) și multe vieți
nu ar fi putut fi astfel salvate.
Au existat foarte bune relații
de colaborare și prietenie cu
Institutul Inimii din Cluj, dar
și cu clinici din București și
alte orașe, care, la vremea,
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aceea au deschis căi de
perfecționare și specializare
multor colegi și totodată au
creat un acces spre nivele și
mai avansate de diagnostic și
tratament pentru pacienții cu
nevoi speciale”, a spus primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.
Placheta omagială şi „Cheia oraşului” au fost primite, în
numele doctorului Emil Olteanu (foto mic), decedat în
ianuarie 2021, de fiul domniei sale, dr. Gabriel Olteanu,
medic primar şi cadru universitar în cadrul UMF Cluj
Napoca.
„Cuvintele mele se adresează nu neapărat tatălui
meu, ci unei generaţii întregi
care transcende timpurilor,
orânduirilor, prin bunătate,
înţelegere şi prin dorinţa de a
face bine. Sunt mulţi oameni
care s-au dedicat acestui oraş,
care au rămas ca şi „fii” ai
acestui oraş, oameni care au
ştiut să fie nişte exemple pentru noi toţi şi pentru alte
generaţii, mai tinere, în
dorinţa de a face bine, de a
construi şi de a lăsa ceva în
urmă. Vedem deja un spital
foarte modern, vedem oameni tineri care merg înainte
şi se avântă în proceduri
foarte interesante şi foarte
evoluate, vedem un oraş care
se dezvoltă foarte frumos”, a
afirmat dr. Gabriel Olteanu.
Dr. Emil Olteanu a terminat Facultatea de Medicină

din Cluj Napoca, în 1960, cu
media 10.
Imediat după absolvire a
fost repartizat ca medic la
Dispensarul de Întreprindere
din Teliucu Inferior. În 1964 a
devenit medic la Spitalul Unificat din Hunedoara. S-a specializat, mai întâi, în medicină
internă, apoi în cardiologie.
„Mulţumită domnului dr.
Emil Olteanu, spitalul din
Hunedoara se număra, la mijlocul anilor ’80, printre
puţinele unităţi de profil care
aveau un compartiment de
Terapie Intensivă – Coronarieni şi dispuneau de aparatură ecocardiografică. Pe
scurt, în doar cinci ani, domnul Emil Olteanu a reuşit să
facă din Secţia de Cardiologie
de la Hunedoara un model în
Ardeal. Fără domnul doctor şi
fără această secţie, multe vieţi
s-ar fi pierdut, din cauza accesului dificil la servicii medicale de specialitate”, a
precizat managerul spitalului
municipal, Radu Budae.

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar, Cornelia Holinschi,
Ioan Romeo Mânzală, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tehnoredactare: Codruţa Goţa

FORTES FORTUNA ADjUVAT!

